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Koffiebranderij "De Amstel"

van ouds "de Baarsjes"

Koffie . . . rechtstreeks van de branderij

verser kan niet!

Zaak:
Koffiebranderij "De Amstel'
Schipholweg 919
2143 CE Boesingheliede
tel: 02505-1462

privé:

Gijs Sterrenburg
023-282000



29 + 30 + 31 Maart 1991

Opnieuw is "Duintjesveld" het verzamelpunt van een hockey-
evenement wat zich al jaren In een grote populariteit mag
verheugen

.

Ook dit jaar gaan de teams strijden om de "Schelpenkarren",
de naamgever aan dit traditionele tournooi.
He verwelkomen de teams van Gouda en De Hopbel als verdedigers
van deze tropheen en DKS als de nederlandse inbreng.
Het uiteindelijke doel is voor ons, naast het spelen om de
bokalen, een evenement te organiseren waarbij vriendschap,
sportiviteit en plezier van grote -waarde zijn.
Uiteraard verwachten wij van alle deelnemers een inbreng die
ervoor zorgt dat wij zondagavond terug kunnen kijken op een
geslaagd tournooi met terechte winnaars.

De paascommissie.

MARCH 29 + 30 + 31 1991

Again "Duintjesveld" will be a meetingpoint for hockey-
players and other people who enjoy this game, on our
traditional tournament called "Schelpenkartournooi" . The
"Schelpenkar" is the name of the trophee we are playing for.
We welcome our old friends from Hampstead, our new old friends
from East Anglia en our new participants of Winchester.
The purpose of this tournament is beside playing for the
trophee to meet new friends and to have a nice time.
Ofcourse we need the Corporation off all to say at sunday-
evening that we succeeded in organising a tournament with
glorious winners.

The Eastercommitee

.



BUCKLERBIER.
ZOLEKKER DATJE DE
ALCOHOLNIETMIST.



PROGRAMMA PAASTOURNOOI 1991 PROGRAMME EASTER TOURNAMENT 1991

VrUdaaavond 29 maart 1990 Frldavnlaht 29 th of March 199Q

18.00 uur Clubhuis open voor kennismaking met deelnemers en
disco.

18.00 hrs. Clubhouse open for informal getting to know one
another and disco.

Zaterdag 30 maart 1990 Saturdav 3Q th of March 1990

09.00- 10.00 Ontbijt voor de tentslapers.
Breakfast for those camping on our grounds.

10.45 uur/hrs. Ontvangst van de gasten en opening van het
toernooi met koffie en
Reception guest and opening tournament with

coffee and

11.40 uur/hrs. Aanvang van de wedstrijden eerste dag.
Hitt-off games first day.

18.30 uur/hrs. Diner; toon uw toernooikaart.
Diner; please show your tournament ticket.

19.00 uur/hrs. Intermezzo.
Ineterlude.

19.30- 02.00 Feestavond met disco "Ten".
Festival party with disco music.

Karate Paasdag Eaater Sundav

09.00- 10.00 Ontbijt voor de tentslapers.
Breakfast for those camping on our grounds.

12.00 uur/hrs. Aanvang van de wedstrijden tweede dag.
Hitt-off games second day.

12.30- 14.00 De lunch kan worden afgehaald; Toon toernooikaart.
Lunch is available; Please show tournament ticket,

16.00 uur/hrs. Dames finales.
Ladies finales.

17.00 uur/hrs. Heren finales.
Mens finales.

18.00 uur/hrs. Prijsuitreiking.
Presentation of trophies.

19.00 uur/hrs. Disco farewell party.

Vanaf 15.30 uur zijn er hamburgers verkrijgbaar.



Café

La BastflLe
Haltestraat 58

Zandvoort

Tel. 02507-15111

assurantie^finanderingsbetbyf

wilhelminastraat 56
postbus 146

2000AC haarlem

telefoon 023-314755

Voor:

Verzekeringen

Pensioenadviezen

Financieringen en

Hypotheekbemiddeling



ORDER OF PLAY

ZATERDAG: SATURDAY:

TIJD RONDE KUNSTGRAS VELD I VELD 2

11.40 - 12.25 1 2A - 2B IA - 1B IC - 1D

12.30 - 13.15 2 2C - 2D 3A - 3B 3C - 3D

13.20 - 14.05 3 IA - IC 4A - 4B 4C - 4D

14.10 - 14.55 4 1B - 1D 2A - 2C 2B - 2D

15.00 - 15.45 5 4A - 4C 3A - 3C 3B - 3D

15.50 - 16.35 6 4B - 4D IA - 1D 1B - IC

16.40 - 17.25 7 3A - 3D 2A - 2D 2B - 2C

17.30 - 18.15 8 3B-• 3C 4A - 4D 4B - 4C

ZONDAG:

TIJD RONDE

12.00-12.55 9

13.00 - 13.55 10

14.00 - 14.55 11

SUNDAY:

KUNSTGRAS VELD 1 VELD 2

4eA - 3eB 3eA - 4eB --

2eA - leB leA - 2eB 4eC - 3eD

leC - 2eD 2eC- leD 3eC - 4eD

15.00 - 15.55 12 Dames 3e/4e pits 5e/6e pits 7e/8e pits

16.00 - 16.55 13 Heren Finale
Dames

17.00 - 17.55 14 Heren Finale

Deelnemers / Particloants

5e/6e pits 7e/8e pits

3e/4e pits

Heren/Hen
IA Zandvoort
1B Hopbel
IC Gouda
1D Winchester

Dames/Ladles
3A Zandvoort
3B Hopbel
3C Gouda
3D Winchester

2A Garnael
2B D.K.S.

2C Hampstead H.C.

2D East Anglia

4A Garnael
4B D.K.S.

4C Hampstead H.C.
4D ???
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Ga/ö-7vQstaurant

'onnehoek

Bloemendaal aan Zee
Tel. 023 - 25 22 80

Ons restaurant biedt u een

UNIEK UITZICHT OVER ZEE
en een menukaart met vele

VLEES- EN VISSPECIALITEITEN

tegen zeer redelijke prijzen.

*

Tevens is onze accomodatie
uitstekend geschikt voor

familiediners, recepties en
andere feestelijke

aangelegenheden.

Graag verstrekken wij u vrijblijven

nadere inlichtingen.



TOERNOOIREGELEMENT **» TOURNAMENT TOT.BS

1. Wedstrijden duren de eerste dag twee maal 20 minuten met 5
minuten rust en de tweede dag twee maal 25 minuten met 5 minuten
rust.
On the first day each game is two times 20 minutes with 5 minutes
break, the second day two times 25 minutes with 5 minutes break.

2. Er wordt centraal gefloten voor begin, wisselen en einde van de
wedstrijd. Bij langdurige blessures mogen de scheidsrechters
maximaal 5 minuten bijtrekken.
Start, halftime and end of the game will be indicated bij the
Steward. If necassary - e.g. due minor accidents - the umpires may
decide to prolong the game to a max. of 5 minutes.

3. De puntentelling is als volgt:
Winst 6 punten, gelijkspel 3 punten, verlies punten. Voorts
levert elke gemaakte goal 1 punt op tot een max. van 3 punten.
The points awarded shall be as follows:
6 points for a win, 3 points for a draw, losing points. A point
for each goal scored up to a max. of 3 points

4. Ieder team moet 5 minuten voor de aanvangstijd op het betreffende
speelveld gereed staan.
All teams should ensure to be present and ready to play at the
proper pitch 5 minutes before the official starting time.

5. Als een ploeg meer dan 10 minuten te laat op het speelveld
verschijnt, verliest het de wedstrijd met 3-0.
Any team not on the pitch ten minutes after the official starting
time shall lose the game bij 3-0.

6. Indien twee teams gelijk eindigen in de poules of in de
finalewedstrijden, dan wordt de winaar bepaald door het nemen van
strafballen.
When two teams end eguel in sections or in finalgames a penalty-
stroke competition shall decide the winner.

7. Verder zijn de internationale hockeyregels van toepassing.
The tournament will be playd with due of international rules.

8. Protesten tegen scheidsrechters of wedstrijdleiding zijn niet
toegestaan.
Protests against any decision of umpires or steward cannot be
accepted.

TE GEBRUIKEN VELDEN *»* PITCHES IN USE

Kunstgras

Clubhuis



AJORICA

PARELS EN BIJOUX

10 jaar garantie op de parels.

MAJORICA artikelen zijn overal verkrijgbaar

en alle colliers en bijoux zijn voorzien van

het MAJORICA merk met garantienummer.

De garantie is internationaal geldig.



Enkele algemene aanwijzingen en mededelingen

* De leden van de paascommissle zijn herkenbaar aan de
afwijkende kleding. Zij beantwoorden desgewenst uw vragen en
geven aanwijzingen, indien nodig, volgt u deze a.u.b. op.

* Members of the Eastercommitee are dressed different. Please
ask them in case of problems. They can give instructions, please
give attention to that.

* Voor enkele wedstrijden worden scheidsrechters opgesteld uit
uw team, deze wordt geacht op tijd aanwezig te zijn op het
aangegeven veld.

* For some games there are refferies needed from you team, we
ask them to go to the directed pitch at the right time.

* Laat geen waardevolle spullen achter in kleedkamers en tenten.

* Watch your belongings.

* Let op; zaterdag om twee uur a.m. op 31 maart begint de
zomertijd, zet uw horloges een uur vooruit.

* At saturday two a.m. march 31 summertime starts in Holland.
Please get the right time.

* Op zondag tussen 13.30 en 15.00 zijn er clubartikelen
verkrijgbaar in het clubhuis.
Vanaf 15.30 zijn er hamburgers verkrijgbaar.

* On sunday between 13.30 p.m. en 15.00 p.m. souvenirs are
available in the clubhouse.
From 15.30 p.m. se11 ing of hamburgers.



BeianarUke teiefoonnvnwnerg Important phonenumbers

Clubhuis /Clubhouse
Alarmnummer
Toernooicommitee

02507 - 15767
06 - 11
023 - 293062

Middels deze weg willen wij bedanken:

Hr. Muller
De omroeper (Erwin)
De scheidrechters
De barcommissie
Het rode kruis
De Printerette (Alfred)
Disco Ten (Jeroen en Harro)
Marijke en IJbrand
De sponsors
Wie we vergeten zijn

We vonden het leuk om het weer te doen:

Marjolein
Rinse
Eric
Cristel
Linda
Tloris



Geheel verzorgde excursiereizen

Groepsreizen

Dagtochten
Weekendarrangementen
Schoolreizen

Schoolmeerdaagse
Reisbureau
Touringcarbedrijf

Touroperating

Ezaco Reizen
Castricum Haarlem
02518 - 59001

Telex 71245 © LID GARANTIE FONDS



KOPIEËN & KLEURKOPIEËN

KLEIN DRUKWERK

TEKST& ZETWERK

DESK TOP PUBLISHING

AMSTERDAM
Wizelstraat 70 - Tel. 25.46.04

Spuistraat 91-93- Tel. 27.24.25
N.Z. Voorburgwal 142 - Tel. 25. 17.44

Spuistraat 128 - Tel. 24.85.20


